
Spironolactone  digunakan untuk mengatasi 
edema (penimbunan cairan), tekanan 
darah tinggi, dan gagal jantung 
 
 
 

Sebelum menggunakan spironolactone, 
Beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mempunyai riwayat gangguan gin-
jal, kadar kalium tinggi, penyakit addison’s 
(lemah, lelah, tekanan darah rendah, pig-
mentasi kulit), wanita hamil dan pernah 
mengalami reaksi alergi sebelumnya 
dengan Spironolactone.  
 

 
Spironolactone tersedia dalam bentuk  tab-
let 25 mg, 50 mg, dan 100 mg 

Bentuk Sediaan Spironolactone 

Apa Spironolactone itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat Spironolactone dengan 
dosis yang sesuai seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis Spironolactone 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Tablet sebaiknya diminum pada siang hari 
setelah makan karena setelah mengkon-
sumsi obat ini, frekuensi buang ar kecil 
akan meningkat dan tidak disarankan mi-
num obat ini di malam hari karena dapat 
menganggu waktu tidur 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat. 
Tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya lewati dosis tersebut, kemudian 
lanjutkan menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya. 
JANGAN minum dua dosis sekaligus. 

  
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Spironolactone  mungkin dapat menyebab-
kan efek samping  yakni : 
Efek samping yang berat 
 Nyeri otot atau lemah 
 Merasa lelah 
 Gelisah 
 Napas cepat  
 Mual  
Efek samping yang jarang 
 Muncul ruam pada kulit (kemerahan) 
 Muntah-muntah 
 Perut sakit 
 Pusing dan sakit kepala 
 

Tidak semua orang mengalami efek samping 
tersebut. Mungkin ada beberapa efek 
samping yang tidak disebutkan di atas. Bila 
Anda memiliki kekhawatiran mengenai efek 
samping tertentu, konsultasikanlah pada 
dokter atau apoteker Anda.  
 
 

Apa efek samping dari  
Spironolactone ? 

  

 
Simpan obat pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan terhindar dari cahaya. Serta 
jauhkan dari jangkauan anak-anak 

Spironolactone dapat berinteraksi dengan 
obat-obat:  
 
 ACE Inhibitors (kaptopril, lisinopril, 

fosinopril, zofenopril, enalapril, ramipril, 
quinapril, perindopril, benazepril). 

 Potassium acid phosphate 
 Potassium chloride 
 Potassium citrate 
 Triamterene  
 Amifostine 
 Ammonium Chloride 
 Drospirenone 
 Cyclosporine  
 Herba  

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Spironolactone bersamaan 
dengan obat-obat tersebut 
 
.  

Bagaimana cara menyimpan  
Spironolactone  ? 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit,  
ika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Interaksi Spironolactone dengan 
obat lain 
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